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Vážení a milí
zákazníci,
zima a chladné dny ustupují a mění se ve slunný a příjemný čas, na
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který se všichni těšíme. Okolí rozkvétá a hraje barvami, ale novinkami
hýří také kladenská OAZA.
Pokud patříte mezi pravidelné návštěvníky našeho nákupního
centra, určitě jste si všimli nově zrekonstruovaného food courtu i dalších probíhajících úprav. A pokud ne, zastavte se, nutno říct, že revitalizace se velice povedla! Slíbené změny i nadále pokračují. Modernizujeme například vnitřní osvětlení, měníme dlažbu a mnoho detailů
zpříjemňujících nejen nakupování, ale také celkový dojem z návštěvy
centra. V průběhu jarních měsíců a začátku léta jistě oceníte řadu
nových služeb a značek, které průběžně doplňují nabídku nákupního
centra – hračkářství Bambule, oblíbená čistírna oděvů Expres Clean, ta nejlepší pizza na Kladně v podání pizzerie Saporito či služby
optika a optometristy doctor optic. Děti jistě potěší Autíčkárna s možností projet se v licencovaných modelech elektrických aut. Velmi oblíbenou se stala hned po svém otevření v říjnu loňského roku kavárna
Dream Café. Vždy zde najdete skvělou kávu, chutnou svačinku nebo
sladké pokušení.
Jaro patří také závěru hokejových soutěží a energii do barážových
bojů díky fanouškům a skvělým výkonům v základní části a následnému play-off druhé nejvyšší hokejové soutěže získali kladenští
Rytíři. A kdo ví, možná, že v době čtení tohoto magazínu spolu s vámi
a jako partner kladenského klubu slavíme návrat do nejvyšší hokejové soutěže, o který se zasloužilo dravé mladí, i hvězdná zkušenost v čele s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem. A pokud ne?
Kdo si počká…
S magazínem se opět podíváte i do kladenské historie. Tentokrát do
malebné čtvrti Podprůhon dříve nazývané Podskalí či kladenský betlém, která patří k vůbec nejstarším částem Kladna a nabízí mnoho
zajímavého. Máme pro vás také tipy na výlety a zajímavá místa, přírodní lokality i kulturní památky v blízkém okolí Kladna, o kterých jste
možná ani nevěděli.
S prodlužujícími se dny dostává nový rozměr i prostor před nákupním centrem, který bude opět plný různých akcí a pestrého programu.
O pohár kladenského Rytíře se u OAZY, pod záštitou hokejového klubu Rytířů, bude bojovat i letos. Přijďte fandit již počtvrté! Parkoviště centra bude hokejkám, tenisákům, ale především hráčům a jejich
týmům patřit 8. června.
Sledujte také náš web www.oazakladno.cz a především Facebook
NC OAZA Kladno, kde najdete pravidelný přehled akcí a novinek.
Vaše Nákupní centrum OAZA Kladno
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NOVĚ V NC OAZA

Jsme na trhu více než 10 let a držiteli certifikátu
prověřená společnost roku, který potvrzuje
profesionální kvalitu poskytovaných služeb.
Nabízíme čištění a opravy oděvů, bytového textilu
i dekorací, ale také speciální ošetření oděvů
(apretace, impregnace, aquaclean).

PLUS KOŠILOVÝ SERVIS
ČIŠTĚNÍ+ŽEHLENÍ ZA

59Kč

ZAJÍMAVÁ NABÍDKA
V DEN OTEVŘENÍ
Řekni heslo:

» NOVÝ ZÁKAZNÍK «
a získáš slevu 15 %
na čištění všech oděvů

(nevztahuje se na kůže a opravy oděvů,
koberce apod.),

tuto slevu můžete čerpat
po dobu 1 měsíce.

Ohledně termínu otevření sledujte webové stránky
www.oazakladno.cz

OFICIÁLNÍ FANSHOP
NOVĚ V NC OAZA
V prostorách Dream Body Fitness byl nově otevřen
oficiální fan shop hokejového klubu Rytíři Kladno,
kde se můžete vybavit na kvalitní fandění
nebo pořídit rytířský suvenýr.

FAN SHOP

NOVĚ OTEVŘENO
WWW.OAZAKLADNO.CZ

oaza-prava-stranka
pátek 22. března 2019 13:16:58

P Ř Í M Ě S T S K É TÁ B O R Y
15.7.
22.7.
5.8. 19.8.

- 19.7. - T ÝDEN DE TEK TIVŮ - ŘEŠÍME ZÁHADY
- 26.7. - Z POHÁDKY DO POHÁDKY
9.8. - PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽST VÍ V KULÍŠKOVĚ
- 2 3 . 8 . - P O Z N Á V Á M E Z V Í Ř ÁT K A

CENA TÁBORA 1600-,
SOUROZENECKÁ SLEVA 1400,V ceně tábora je zahrnutý pitný režim a obědy.
Platba za pobyt je splatná při odevzdání přihlášky v Kulíškově a to nejpozději
týden před zahájením tábora. Počet dětí je omezený a proto neváhejte přihlásit
své dítě co nejdříve. Přihlášky jsou k vyz vednutí přímo v Kulíškově, rezer vaci
můžete provést na tel. čísle 602 623 114 nebo na emailu kuliskov@email.cz.

w w w.k uliskov.cz

PODPRŮHON
OAZA MAGAZÍN

Schodiště v ulici Rudolfa
Knotka, 70. léta

MALEBNÝ PODPRŮHON
SI PŘIPOMÍNÁ
250 LET OD STAVBY
PRVNÍCH DOMKŮ

Historie Podprůhonu se svým způsobem začala
psát už roku 1705, kdy tehdejší kladenské panství
odkoupili od Anny Marie Františky, velkovévodkyně
toskánské, břevnovští benediktini. Po dlouhých
letech majetkových sporů bylo tehdy Kladno
i okolní usedlosti v nepříliš dobrém stavu a příchod
benediktinů znamenal pro celé panství nový impulz –
a především byl začátkem výrazného rozvoje.
Benediktini byli schopní hospodáři, a proto hledali
cesty, jak vhodně využít pozemky v okolí města, které
do té doby ležely ladem. Zároveň si uvědomovali, že
pokud vytvoří nové pracovní příležitosti, vyvolá to
pohyb obyvatel, pro které bude třeba zajistit bydlení.

Křivolaké uličky a dělnické domky
rozeseté v prudkém svahu pod historickým
centrem města dodnes utvářejí charakter
kladenského Podprůhonu. První čtvrť za
městskými hradbami, kde si díky nižší
ceně pozemků mohli bydlení dovolit
i chudší obyvatelé Kladna, je dnes spojená
především s open air festivalem Kladenské
dvorky. Historie Podprůhonu je ovšem
mnohem bohatší. Právě v letošním roce si
čtvrť připomene 250 let od svého vzniku –
a u příležitosti tohoto významného výročí
se chystá i řada rozmanitých akcí.
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Padesátý břevnovský opat Bedřich Grundtmann
proto v roce 1769 rozhodl o parcelaci prvních osmi
pozemků v údolí zvaném Podprůhon, nebo též někdy
Podskalí. Šlo o pozemky v oblasti dnešní Bukovky,
na východní straně údolí, odkud pak parcelace
pokračovala směrem na západ. Tento krok můžeme
považovat za skutečné založení Podprůhonu – již
krátce nato totiž v údolí vyrostly první domy.
Podprůhon (jehož název je odvozen od cest, po kterých
pasáci hnávali dobytek, tzv. průhonů) se tedy stal první
ze série nově založených osad v blízkosti Kladna.
O několik let později k němu přibyly ještě Štěpánov
(1780, dnešní oblast Na Štěpánce) a Rozdělov (1783).
Protože pozemky v Podprůhonu byly často velmi
svažité, byly výrazně levnější než ty v centrálním
Kladně, takže si je mohli dovolit i chudší obyvatelé.

PODPRŮHON

OAZA MAGAZÍN

Těmi byli převážně drobní řemeslníci

která do noci problikávající okna dělnických

stal silným tématem, byl známý písničkář

a obchodníci. Právě i díky příznivé ceně

domků přirovnala ve svém díle Má vlast:

Josef Fousek. Bez nadsázky celosvětově

pozemků se nová osada rozrůstala poměrně

o české přírodě (1939) k Betlému – a označení

pak čtvrť fotograficky proslavil Jiří Hanke

rychle – při třetím kladenském číslování

„kladenský Betlém“ se pak široce vžilo nejen

se svým dokumentárním souborem Lidé

domů bylo v Podprůhonu už 40 domů, což

mezi místními. Do Podprůhonu pak zasadila

z Podprůhonu. Během řady let Hanke

byla celá čtvrtina domů v celém Kladně.

i svou lyrizovanou esej Město ve znamení

zachycoval bezčasí zdejšího života i chaos,

ohně (1940), jejíž různá vydání doprovodili

který do něj vnášela stavba nové silnice pod

Další impulz pak samozřejmě přinesl rozvoj

ilustracemi výrazní kladenští výtvarníci

kladenským zámkem. Kvůli jejímu průlomu

kladenského průmyslu, se kterým se do

Stanislav Kulhánek nebo Cyril Bouda.

muselo být zbořeno množství domů, zmizela

Podprůhonu začali stahovat hutníci a horníci.

celá ulice Pod školou a Havířská ulice byla

V roce 1857 se na jeho okraji začal hloubit

Svéráz podprůhonského života inspiroval

násilně přerušena, což Podprůhon de facto

důl Průhon, mimochodem první s kruhovým

k tvorbě i Františka Stavinohu, který čtvrť

izolovalo od historického centra.

profilem jámy, jehož činnost byla zahájena

pro změnu překřtil na Syslí údolí. Stavinoha

v roce 1864. Svému účelu sloužil

na rozdíl od Majerové v Podprůhonu dlouhá

V době, kdy vznikaly Hankeho snímky, se pak

do roku 1893.

léta bydlel a ve svých laskavých, místy

postupně formovala i dodnes udržovaná
tradice uměleckého festivalu Kladenské
dvorky. Ten vznikl v návaznosti na Setkání
v zahradě uměleckého kováře Viktora
Stříbrného v roce 1983 a dodnes pomáhá
udržovat spojení Podprůhonu s uměním.
Připomínky výročí
Kladenské dvorky budou také jednou
z příležitostí, na nichž se letošní 250. výročí
Podprůhonu bude připomínat – stalo se
totiž tématem letošního ročníku festivalu.

Pohled do ulice
V. Burgra, 70. léta

Vedle toho však místní Spolek Podprůhon
ve spolupráci s dalšími organizacemi chystá
řadu dalších aktivit a akcí.

V té době už se Podprůhon blížil své dnešní

vážných, převážně však humoristických

velikosti. Díky řadě drobných obchůdků

prózách Hvězdy nad Syslím údolím

V průběhu roku tak proběhnou setkání

a značné koncentraci různých podnikavců

a Hvězdy nad městem zvěčnil i mnohé ze

s pamětníky a starousedlíky, dvě historické

(zvláště po rozmachu živnostenského

svých sousedů. Změť domků stvořených

vycházky (18. května a 29. září 2019), focení

podnikání na konci 19. století) tu bylo nesmírně

„investičním systémem od výplaty k výplatě“

podprůhonského lidu nebo podprůhonský bál.

živo – i proto, že byl velmi úzce napojený na

pro něj představovala zajímavý mikrosvět

Historii čtvrti by pak měla připomenout jednak

městské centrum a vedla přes něj přirozená

jakoby odtržený od průmyslového srdce

naučná stezka po zajímavých domech a také

spojnice mezi náměstím a vlakovým nádražím

města, připomínající „vinorodé svahy Gruzie“.

výpravná publikace, která vedle historických
faktů přinese i vzpomínky pamětníků na

Nové Kladno (dnešní Kladno-Ostrovec).
Rázovitost místních lidí a jejich obydlí

zdejší život v období 50.–80. let 20. století.

Čtvrť umělců

lákala samozřejmě i fotografy. Málokdo ví, že

Podrobnosti k oslavám můžete průběžně

Život v Podprůhonu nikdy nebyl úplně

jedním z prvních, pro koho se Podprůhon

sledovat na www.podpruhon250.cz.

jednoduchý, ostatně častokrát bylo uměním
najít v příkrém svahu vůbec nějaký prostor
pro zbudování jakž takž stabilního domku.

Kolmistrova ulice,
70. léta

Roman Hájek,
článek vznikl ve spolupráci se
spolkem Halda, www.haldakladno.cz

Díky těmto těžkostem ale získal svůj
jedinečný půvab, který začali jako inspiraci,
kulisu či východisko své tvorby využívat
různí umělci.
V první polovině 20. století Podprůhon
proslavila spisovatelka Marie Majerová,
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www.eucklinika.cz

Seznamte se s EUC Klinikou Kladno
Huťská 211, 272 80 Kladno

Lékařská péče na jednom místě, včetně lékárny
a laboratoře.

Objednávání na čas
tel.: 312 619 111

Praktický lékař
a odborné ambulance

Komplexní péče
v oblasti prevence
rakoviny prsu

Lékárna,
až 50% sleva
na doplatek

Operační sál,
plánované chirurgické
a ortopedické operace

Laboratoř a odběrové
místo

BURGER
Z HOVĚZÍHO
KRKU

Budete potřebovat:
640 g hovězího krku, 160 g uzeného špeku,
4 plátky čedaru, 4 plátky slaniny,
250 g hladké mouky, 2 vejce, 10 g černého sezamu,
80 ml stolního oleje, 100 ml červeného vína,
špetku tymiánu a rozmarýnu, sůl, pepř,
125 ml polotučného mléka, 20 g cukru moučka,
10 g třtinového cukru, 20 g droždí, lžíci medu,
lžíci balsamica, 1 červenou cibuli,
1/2 římského salátu
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www.restauraceletna.cz
Jak na to:
Nejprve připravíme kvásek na 4 bulky. Do větší mísy navážíme cukr
moučku, droždí a přidáme vlažné mléko. Vše důkladně promícháme
a necháme 20 minut odpočinout v teple. Do jiné nádoby připravíme olej,
celé vejce, žloutek a hladkou mouku. Jakmile je kvásek připravený, pomalu
smícháme obě směsi dohromady. Po důkladném prohnětení necháme
těsto hodinu kynout. Dále nameleme maso, promícháme, dochutíme
a dáme odpočinout do lednice. Na plátky nakrájenou červenou cibuli
smažíme 2 minuty na rozpálené pánvi s troškou oleje. Přidáme třtinový
cukr, lžíci medu a balsamica, přilejeme červené víno a dochutíme špetkou
tymiánu a rozmarýnu. Necháme 2 minuty karamelizovat.
Z vykynutého těsta vytvarujeme čtyři bochánky, dáme na pekáč s pečicím
papírem a necháme 10 minut oddychnout. Potřeme žloutkem, posypeme
černým sezamem a dáme péct do trouby na 20 minut při 180 °C.
Masovou směs rozdělíme také na 4 díly a vytvarujeme. Rozpálíme pánev
s trochou oleje a 3–4 minuty smažíme z obou stran. Upečené bulky
vyndáme a na pečicí papír dáme osmažené maso, poklademe slaninou,
čedarem a dáme ještě na minutu do trouby.
Bulku rozkrojíme, na spodní část dáme plátky římského salátu,
zkaramelizovanou cibulku a z trouby dopečené masíčko. Podle chuti
můžeme servírovat i s hranolkami a tatarskou omáčkou :)

SOLVENT HAKIM SECURITY s.r.o. pořádá

NOC VÁLEČNÍKŮ
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25. 5. 2019

SPORTOVNÍ HALA KLADNO, SPORTOVCŮ 817, KLADNO

od 19:00 GALAVEČER / od 11:00 liga MMAA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:

nám. Edvarda Beneše 1495, Kladno /

www.ticketlive.cz

REZERVACE VIP VSTUPENEK NA TEL.: 777 357 382

více informací na www.nocvalecniku.cz
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RYTÍŘI KLADNO a NC OAZA KLADNO
Vás zvou na dětský turnaj ve street hokeji

O POHÁR
KLADENSKÉHO RYTÍŘE

8. ČERVNA 2019 před NC OAZA

KAM NA VÝLET
ROZPIS
UTKÁNÍ
OAZA MAGAZÍN
OAZA MAGAZÍN

KAM NA VÝLET?
Tipy na zajímavé cíle
v okolí Kladna
Hradiště Libušín
Vydejte se pěšky z Libušína ve
středních Čechách po nedlouhé

Přírodní památka
Smečenská rokle

a značené turistické cestě
k místnímu návrší. Nachází se
zde starobylé hradiště z časů

Lokalitu geologicky

Přemyslovců, odkud údajně

chráněného území

věštila budoucnost i kněžna

naleznete přibližně 7 km

Libuše. Vystavěn zde byl také

severozápadně od Kladna

kostel sv. Jiří a dřevěná zvonice.

a nedaleko městečka Smečko.

Místem vede naučná stezka a jedinečná atmosféra tu sálá na

Strmé svahy rokle zahloubil

každém kroku. Hradiště je kulturní památkou a přístupné po celý

ve zdejší opukové plošině

rok, kostel sv. Jiří pak můžete navštívit během vybraných akcí.

Svinařovský potok.
K vidění jsou zde mnohé skalní útvary a úžiny, bohatý bylinný
podrost a zdejším suťovým lesům dominují především listnáče

 Mapa do mobilu
 50.1615011N, 14.0369869E

jako dub, buk, jasan či několik druhů javoru. Údolí je součástí
Přírodního parku Džbán a vydáte-li se do rokle, čeká vás
dobrodružný výlet krásnou českou přírodou.

 Mapa do mobilu
 50.1730336N, 14.0159664E

Vojenský skanzen
Smečno
Milovníky historie, velké
nadchnou objekty lehkého

Naučná stezka
Okolím Třebíze

opevnění, ve kterých má

Osm zastavení stezky vedoucí

dnes zázemí Vojenský skanzen

z Kvílic do Třebíze pojednává

Smečno. Zdejší vojenské objekty

o historii obcí a představuje

byly součástí tzv. Vnější obrany Prahy.

zdejší významné stavby jako

Oba bunkry byly v průběhu

je dřevěná zvonice, kostel nebo

90. let zrekonstruovány do stavu, v jakém je zastihla mobilizace

lidovou architekturu Třebíze.

v roce 1938. Dnes tak můžete vidět nejen dobové vybavení bunkrů,

Nechybí také zmínky

ale také historickou techniku rozmístěnou v blízkém okolí.

o Václavu Beneši Třebízském,

i malé objevitele jistě

místním rodákovi a spisovateli.

 Mapa do mobilu
 50.1889650N, 14.0330275E
 www.vojensky-skanzen-smecno.cz
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 Mapa do mobilu
 50.2590331N, 14.0005353E

KAM NA VÝLET
OAZA MAGAZÍN

Drvotova
naučná stezka
Stezka povodím Loděnického

Muzeum videoherních
automatů

potoka neboli Kačáku vám

Červený Újezd západně

představí několik cenných

od Prahy se chlubí nejen

přírodních lokalit Kladenska.

novostavbou hradu, ale také

Dvanáct zastávek na zelenobíle

možností navštívit největší

značené trase vás seznámí nejen

retro-arkádovou videohernu

s přírodním parkem a rezervací, ale

a zároveň muzeum v Evropě.

také zdejší činností člověka -

Atmosféru a cestu zpět k herním

těžbou černého uhlí, lámáním pískovce tzv. žehrováku nebo historií

začátkům dokreslují barevné

koněspřežné dráhy Praha-Lány. Cesty a lesní pěšiny vás zavedou

obrazovky, stylové osvětlení, a především

k mokřadům, rákosinám a Turyňskému rybníku i dalším zdejším

nestárnoucí legendární arkádové pecky!

přírodně cenným lokalitám.

 Mapa do mobilu
 50.1430692N, 14.0194450E

 Mapa do mobilu
 50.0732439N, 14.1641461E
 www.arcadehry.cz

Rozhledna Veselov

Památník
Antonína Dvořáka
ve Zlonicích

Rozhlednu Veselov z roku

Památník v bývalém barokním

2014 vystavěnou na

špitále mapuje skladatelovo

stejnojmenném vrchu

dílo a pobyt ve městečku

najdeme na severovýchodním

Zlonice mezi lety 1853-1856,

okraji obce Družec. Dvanáct

ale také život jeho zdejšího

metrů vysoká trámová

učitele Antonína Liehmanna.

konstrukce ve tvaru pyramidy se

Prohlédnout si můžete i předměty

tyčí vedle zdejšího trigonometrického

z osobního vlastnictví této významné osobnosti dějin české

bodu a nabízí výhled na Přírodní park Džbán,

hudby. Samostatná část expozice pak představí místního rodáka

Křivoklátskou vrchovinu, Kožovu horu u Kladna a okolí obce

a cestovatele Eduarda Ingriše.

Družec. K rozhledně nevede klasické turistické značení. V obci
Družec jsou ale na trase umístěny zelené ukazatele s nápisem
„k rozhledně“. Od autobusové zastávky „Družec, náměstí“ v centru

 Mapa do mobilu
 50.2838706N, 14.0928425E

obce v blízkosti kostela sestupte uličkou Spojovací do ulice
Hlavní a zabočte vlevo. Přejděte říčku a za domem č. p. 85 odbočte
vpravo k tenisovému hřišti. Dále se dejte vlevo a po nezpevněné
komunikaci vystoupejte na kopec Veselov. Těsně pod vrcholem,
vedeni šipkou, zabočte vlevo a stezkou dojdete do cíle.
K rozhledně se dostanete i z obce Velká Dobrá. Z autobusové
zastávky u školy se vydáte Karlovarskou ulicí směrem z centra
a odbočíte vlevo do ulice Družecká. Dojdete až k dálnici, kde
k jejímu překonání využijte nadchod. Dále zabočte vlevo a po polní
cestě dojdete až k okraji lesa, kde změňte směr vpravo na stezku.
Ta vás již jednoduše zavede až k rozhledně.

 Mapa do mobilu
 50.1047197N, 14.0572214E
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Hraní nás baví
UČÍME SE POČÍTAT

UMÍŠ NAJÍT SPRÁVNOU CESTU?

Zapamatuj si znaménko mínus, potřebujeme ho, když
chceme odčítat, tedy odebrat několik věcí z celku.
Výsledky zapiš do rámečků.

Vezmi si tužku a zkus housence pomoc najít
správnou cestu k jablíčku.

=
=
=
ABECEDA NENÍ VĚDA

2
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1

Auto jede, TÚ, TÚ, TÚ!
Mámo, táto, už je tu.

4

6

Zkus podle čísel
domalovat obrázek.
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SPOJOVAČKA
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Již brzy otevíráme
novou prodejnu
Bambule
Sledujte str‡nky centra:
www.oazakladno.cz

